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 های کلیدیپیام

 متوسط باال              :  متیسطح هشدار ق

رقابت شدید برای صادرات کاهش یافته است. قیمت ذرت نیز به دلیل به دلیل  سپتامبردر ماه جهانی گندم  قیمت

زیاد محصول در ایاالت متحده آمریکا کاهش یافته است. قیمت صادراتی برنج به طور کلی ثابت انداز تولید بسیار چشم

 مانده است.

آب و هوای گرم و خشک  مرکزی آمریکایدر 

فتن محصول در فصل اصلی باعث از دست ر

از این رو قیمت محصول ذرت کشت شده و 

سفید در بسیاری از کشورهای این منطقه، 

الخصوص در نیکاراگوئه که قیمت در این )علی

کشور ماه سپتامبر به شدت رشد کرده و به 

نسبت به مدت مشابه  رکورد جدید رسیده(،

 سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

قیمت غالت نسبت در شرق آفریقا؛ 

به مدت مشابه سال گذشته در 

 تر تثبیت شده است.سطحی پایین

ورهای کش هرچند این روند در

ل سودان و سودان جنوبی به دالی

کاهش ارزش پول ملی، تولید قابل 

توجه و افزایش هزینه تولید اتفاق 

 نیافتاده است.

در آمریکای جنوبی و در کشورهای 

، کاهش شدید آرژانتین و برزیل

باعث افزایش  ارزش پول ملی

افزایش  که صادرات شده است

قیمت غالت را در ماه سپتامبر به 

در نتیجه قیمت  است. دنبال داشته

نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 در سطحی باالتر قرار گرفته است.
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 (مهر 8تا  شهریور 10) سپتامبرماه  قیمت غالت در کاهش عمومی

 یافته است، کاهش اوتدر ماه گندم جهانی قیمت 

 242 هبمیانگین قیمت پایه گندم در ایاالت متحده آمریکا 

درصد  3 توآکه نسبت به ماه رسیده دالر به ازای هر تن 

مدت مشابه نسبت به درصد  12کاهش یافته اما همچنان 

ه در ماه سپتامبر ب ش قیمتکاهاست.  بیشتر گذشتهسال 

دید برای صادرات و رقابت شبه دلیل  طور کلی

الخصوص اعالم رسمی کشور روسیه مبنی بر عدم علی

. قیمت گیردنشات میمحدودیت صادرات از این کشور 

 نتینه اروپا، منطقه دریای سیاه و آرژاصادراتی در اتحادی

هرچند با وجود کاهش قیمت همچنان  ،نیز کاهش یافته

بیشتر از مدت مشابه سال گذشته  اندکیقیمت گندم 

 است.

 یافته کاهش سپتامبردر ماه نیز  ذرت جهانیقیمت 

با ا آمریک در ایاالت متحدهقیمت پایه ذرت میانگین  .است

دالر  156به  ،درصد نسبت به ماه اوت 4در حدود  یکاهش

هرچند قیمت ذرت نسبت به  .به ازای هر تن رسیده است

. درصد بیشتر است 6حدود تامبر سال گذشته در سپماه 

با وجود نگرانی در خصوص تاثیر بارش شدید باران در 

 ،با آغاز برداشت محصول ،مناطق اصلی تولیدکننده ذرت

انداز تولید بهبود یافته که این موضوع بهبود چشم

انداز تولید در سطح جهان و کاهش قیمت ذرت را چشم

نده صادرکن به عنوان ،به دنبال داشته است. کشور اوکراین

به دلیل شرایط خوب برداشت محصول و  ،بزرگ ذرت

قیمت ذرت صادراتی به  مناسب،انداز تولید بسیار چشم

 .داشته استشدت کاهش 

( در ماه 2002-04=100شاخص قیمت برنج فائو )

زارهای عمده برای سومین ماه پیاپی سپتامبر در تمامی با

کاهش یافته است. در بین بزرگترین صادرکنندگان برنج 

ب انداز مناسبیشترین کاهش قیمت به دلیل چشمآسیا، 

در کنار کاهش ارزش روپیه و سرعت  پاییزهفصل کشت 

کم فروش مربوط به کشور هندوستان است. همچنین 

در  د نگرانیافزایش ناگهانی تمایل برای خرید با وجو

باعث کاهش قیمت برنج  2018خصوص برداشت محصول 

در کشور پاکستان شده است. همچنین قیمت برنج در 

آمریکا نیز کاهش یافته است. در مقابل، انتظار افزایش 

خرید برنج توسط کشور فلیپین، در کنار حمایت از برنج 

و همچنین  ینیمه آماده در تایلند در برابر نوسانات ارز

داشت زود هنگام در انتهای فصل تابستان و ابتدای پاییز بر

در کشور ویتنام قیمت برنج در این کشورها را ثابت نگاه 

 داشته است.

.
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 دالر/تن (2018 سپتامبرگندم )آخرین قیمت  منطقه
 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  241.75 3.2- 0.1 12.3 
 25.4 14 -3.2 238 اتحادیه اروپا )فرانسه(

ه دریای سیاهزحو  222.5 3.3- 9.5 19 
 29.1 -12.4 -2.9 234.5 آرژانتین

 
 ( دالر/تن2018 سپتامبر) ذرتآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

آمریکا ایاالت متحده  155.97 3.9- 6.1- 6.4 
 8.2 -4.6 -7.2 175.25 حوزه دریای سیاه

 7.2 -6 -4.8 160 آرژانتین
کراینوا  174.25 8.5- 9.6- 1.5 

 
 ( دالر/تن2018 سپتامبر) برنجآخرین قیمت  منطقه

 درصد تغییرات

 سالیانه ماههسه ماههکی

 3 -6.5 0 426.75 تایلند
 4.7 -11.3 1.2 373.75 ویتنام
 -2.9 -4.6 -2.9 362 هند

آمریکا متحده االتیا  518.5 3- 5.7- 0.5 
 


